
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Schooljournaal 27 September 2019                   nummer  4                                                                                          

Agenda       Agenda     

 

Beste ouders/ verzorgers: 

In het kader van ons schoolconcept Talent in ontwikkeling worden er jaarlijks en door het hele schooljaar heen 

diverse activiteiten voor groep 1-8 op De Kinderbrug georganiseerd: behalve handvaardigheid, tekenen en 

technieklessen worden ook zowel voor onder- als bovenbouw creatieve ochtenden/ middagen georganiseerd 

waarin o.a. timmeren, koken, fotokalenders en robotjes maken, schaken en programmeren een vast plekje 

hebben gekregen. De voorbereidingen zijn gestart. U vindt de data in de agenda van dit schooljournaal. 

 

Jaarlijks worden deze activiteiten ondersteund door de leerkrachten, onderwijsassistenten, ouders en opa’s -

oma’s, waardoor de kinderen kunnen genieten van dit mooie aanbod.  

Graag doen we ook dit schooljaar een beroep op uw enthousiasme en bereidheid de leerlingen te begeleiden. We 

hopen dat u (weer) met ons meedoet! U kunt alvast zich opgeven bij Wilma (crea-ochtenden onderbouw en 

Mariëtte (crea-middagen bovenbouw). 

 

 

 

 

2019 Maand Oktober 2019 2019 Maand November 2019 

02-10 Oud papier Actie 06-11 Oud Papier Actie 

02 t/m 11 okt. Kinderboekenweek 06-11 Studiedag (alle leerlingen vrij) 

21 t/m 25 okt. Herfstvakantie 09-11 Hoofdluis controle 

30-10 Creatieve ochtend groep 1 t/m 4 15 & 22 1e en 2e creatieve middag  gr 5 t/m 8 (Blok 1 ) 

  25 nov. t/m 18 
dec. 

Oude gesprekken op uitnodiging of aanvraag 

     

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 
 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

Mw. Yara Snel 
woensdag 2 okt. van 14.30-15.30 uur 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
03-10 Nick 8 

29 september     meester Sjoerd 

 

Informatie kerk: 
Wanneer ben je rijk?  

Deze vraag stellen wij ons in de eerste gezinsviering na de  

zomervakantie. We horen het verhaal van een arme en een  

rijke man - tijdens hun leven en na hun dood. We denken  

na over hoe je omgaat met bezit, en met mensen die minder  

hebben en we hopen dat we ontdekken wat echte rijkdom is. 

De viering is op zaterdag, 28 september 2019, om 19 uur in  

de kerk van Rijpwetering onder begeleiding van  

Pastor Marjo Hoogenbosch en het kinderkoor LOSZ. Tot dan!  

 

Namens de werkgroep gezinsvieringen,  

Claudia Straathof en Katrin van Polanen. 

 

- Schoenendoosactie 

Beste kinderen en ouders, 
 
Vorige keer liet ik jullie al weten, dat we weer bezig zijn met de 
voorbereidingen van de schoenendoosactie. 
Het is belangrijk, dat kinderen die het goed hebben, delen in het besef, 
dat er heel veel kinderen zijn, die leven in oorlog, armoede, of wees 
zijn. Door 'n schoenendoos te vullen met onder andere een van je knuffels, of iets van je eigen speelgoed, kun je 
zo'n kind heel blij maken, en even laten vergeten, in welke omstandigheden zij leven. 
Vlak voor de herfstvakantie krijgt elk oudste kind van 'n gezin 'n schoenendoos mee naar huis. Deze doos kan - 
natuurlijk geheel vrijblijvend - door het gezin versierd en gevuld worden. En wil je nóg een doos vullen, er staan op 
school op het podium lege dozen die je mag meenemen.  
We hopen, dat er veel kinderen (en grote mensen) zijn, die meedoen met deze mooie actie! 
 
Groetjes, Monique van der Geest en Toos van der Poel 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derden  informatie: 
   
Overblijf moeders/vaders opa’s of oma’s gezocht 
We zijn op zoek naar 1 á 2 overblijfmoeders/vaders, opa’s of oma’s. 
Het gaat om een uur tussen de middag (half uur onderbouw en een half uur bovenbouw). U ontvangt hier 
een kleine vergoeding voor. 
Heeft U interesse, meldt u zich dan bij Joke van Dijk 

 
 

- Oud Papier woensdag 2 oktober 2019. 

Woensdagavond 2 oktober wordt er weer het oud papier in Rijpwetering ingezameld ten bate van de school.  

Alle opbrengsten van het oud papier komen volledig ten goede aan onze leerlingen, dus u begrijpt dat iedere extra 

kilo aan papier voor ons belangrijk kan zijn! Zet u het papier voor 18.15 uur buiten?  

Deze woensdag wordt het ophalen verzorgd door de volgende enthousiaste ouders: 

Dhr. M. Zaal, Dhr. B. Brugman en Dhr. J. van der Geest. 

 

Mocht u niet kunnen dan dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. Vanaf 18.15 uur bent u van harte welkom bij 

De Vergulde Vos om na het nuttigen van een kop koffie/thee aan de slag te gaan. Namens de ouderraad en de 

leerlingen, u allen  bedankt voor het verzamelen van het oud papier en de ophaalouders dank voor hun inzet! 

 
  

  

 
  

  
Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 

 
 

Namens het team van de Kinderbrug wensen we u een heel fijn weekend! 

mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

